
 
WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI 
 
Znak: IN-II.7840.1.29.2014 
 

  
                      Kielce, 2014-02-27 

OBWIESZCZENIE 
 

 Na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 3, art. 52 ust. 3 w związku z art. 60 ust. 5 ustawy z dnia 7 maja 
2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675 ze zm.) oraz 
art. 49 i art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) 

 

Wojewoda Świętokrzyski 

 
zawiadamia, że na wniosek Pani Hanny Waliłko, pełnomocnika Województwa Świętokrzyskiego 
reprezentowanego przez Marszałka Województwa, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce z dnia 
30.01.2014 r. (data wpływu do tut. organu 04.02.2014 r.), uzupełnionego w dniu 25.02.2014 r.  
w dniu 04.02.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu 
budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej 
– województwo świętokrzyskie, relacja dystrybucja: złącze Szczukowskie Górki – punkt dostępowy 
Brynica, na działkach o nr ewid. 186/1, 770/3, 770/4 obr. 16 Szczukowice, nr 268/10, 327/2, 329/3, 
329/5, 330/3, 906, 962 951/2, 951/3 obr. 1 Brynica, jedn. ewid. Piekoszów. 
 
 Zgodnie z art. 10 § 1 kpa strony w sprawie mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale 
Infrastruktury i Nieruchomości Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Al. IX Wieków 
Kielc 3, budynek A, pokój 504 (V p.), w godz. od 8.00 do 15.00.  
  
Wyjaśnia się, że w myśl art. 49 kpa po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia 
niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło skuteczne doręczenie zawiadomienia o wszczęciu 
postępowania w powyższej sprawie. Jednocześnie informuje się, że strony postępowania w terminie 
siedmiu dni, licząc od dnia doręczenia zawiadomienia w sposób określony wyżej, mogą składać 
wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych dowodów i materiałów. 
 

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy. 
Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody 

i materiały. 
 
Stronami w niniejszej sprawie są osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości, 

będącej przedmiotem wniosku oraz nieruchomości sąsiadujących z planowaną inwestycją. 

 
 
 
 

 


